Dodatek SCLLD č. 7

Změna SCLLD – Programový rámec IROP ke dni 13.11.2018

Specifický cíl strategie

Specifický cíl: 2.3 Rozvoj alternativní dopravy a bezpečnost v obcích

Název opatření:
IROP 1
Vazba na specifický cíl IROP

2.3.1 Bezpečně na kole, pěšky i veřejnou dopravou
Specifický cíl 4.1, SC 1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
V rámci tohoto opatření bude možné podpořit budování dopravních bezpečnostních opatření , rekonstrukce, modernizace a výstavba
chodníků podél silnic I, II a III. Třídy a místních komunikací, které budou přizpůsobeny osobám s omezenou schopností pohybu a
orientace budování bezbariérových přístupů , zvuková signalizace apod.. Podpořena může být pouze rekonstrukce, modernizace a
výstavba chodníků v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., které budou z hlediska bezpečnosti nutné s přihlédnutím ke komplexnosti
daného projektu. Dále výstavba cyklostezek, případně cyklotras , současně je plánováno podpořit parkovací místa pro jízdní kola (
stojany na kola).Podpořeny mohou být pouze cyklotrasy a cyklostezky) sloužící k dopravě za vzděláním (škol), do zaměstnání a za
službami. Zdůvodnění potřeby plánovaných aktivit: Analytická část, kapitola 3.4 Analýza problémů a potřeb, část Doprava a dopravní
obslužnost.
- Výstavba, modernizace a rekonstrukce chodníků v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, bezbarierové přístupy zastávek hromadné dopravy apod. Výstavba, modernizace,
rekonstrukce se nevztahuje plošně na veškeré chodníky, ale pouze na ty, kde je to z hlediska bezpečnosti nutné, včetně přihlédnutí
ke komplexnosti daného projektu.
- Vybudování cyklostezek a cyklotras, sloužící k nemotorizované dopravě do škol, zaměstnání, za službami, doplňková zeleň, liniová
výsadba podél tras, značení, parkovací místa pro jízdní kola
- Budování dopravních bezpečnostních opatření na komunikacích

Popis opatření

Typy projektů

Příjemci podpory:
Minimální a maximální výše
celkových způsobilých výdajů:
Principy pro určení
preferenčních kritérií

-

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji
organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.

Kvalifikované a měřitelné
indikátory

Kód indikátoru NČI2014+

Název indikátoru

75120

Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě

75001

Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě

76100

Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras

76310

Podíl cyklistiky na přepravních výkonech

76401

Počet parkovacích míst pro jízdní kola

POZN.: Odůvodnění, jakým způsobem byly stanoveny hodnoty indikátorů, je uvedeno v Přílohové části SCLLD – Kapitole 6.1.2 Indikátory.

Specifický cíl SCLLD
Název opatření

2.5 Zkvalitnění řízení rizik a řešení katastrof
IROP 2

Vazba na specifický cíl IROP

Popis opatření

Typy projektů

Příjemci podpory
Minimální a maximální výše
způsobilých výdajů
Principy preferenčních kritérií

Výsledky - indikátory

2.5.1 Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně
Specifický cíl 4.1, SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
Cílem opatření je adaptace na klimatickou změnu. Opatření do programového rámce bylo zařazeno na základě provedené analýzy území a
projednání možnosti podpory v rámci jednání pracovní skupiny starostů. Zařazení opatření vychází z analýzy problémů a potřeb viz analytická
část, kapitola 3.4 Analýza problémů a potřeb, část Bezpečnost a požární ochrana.
V souvislosti s probíhající klimatickou změnou, je třeba zajistit patřičné zázemí jednotek SDH II. a III. stupně, které jsou zařazeny do IZS. ORP
Ústí nad Labem a ORP Děčín, ve kterých leží území MAS, je na seznamu exponovaných území Přílohy 5 programového dokumentu. Cílem je
dosažení vyšší ochrany života, zdraví osob, majetku a hospodářských aktivit ve vazbě na nová rizika zejména v důsledku změn klimatu, sesuvů
půdy, rozsáhlých požárů či mimořádných událostí, což je důležitý předpoklad pro rozvoj konkurenceschopnosti v území MAS.
Opatření vychází z dokumentu „Zajištění adekvátní odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie
ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období
2014-2020“.
Území MAS Labské skály se nachází v SO ORP Děčín, kde podle přílohy č. 5 PD platí tato rizika: sucho, sněhové srážky a masivní námrazy,
havárie nebezpečných látek. Další část území MAS se nachází na části SO ORP Ústí nad Labem, kde platí rizika (podle zmíněné přílohy 5 PD)
– sucho, sněhové srážky a masivní námrazy. Podporovány budou projekty modernizace v návaznosti na aktivitu – Zajištění adekvátní
odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.
a) modernizaci garážových prostor s cílem řádného garážování techniky a
uskladnění prostředků před povětrnostními vlivy (mráz, voda) vč. zajištění kontinuální připravenosti techniky a prostředků k nasazení (zdroje
el. energie),
b) snížení energetické závislosti na externím zásobování energiemi pro vytápění a světlo ve stanicích a zbrojnicích (nezávislé topení, ohřev
vody apod.),
c) náhradní zdroje elektrické energie pro nouzový provoz stanic a zbrojnic,
d) vytvoření podmínek pro rychlý výjezd jednotek HZS ČR, jednotek SDH obcí, jednotek HZS podniku
s územní působností, které zřizuje státní organizace, nebo jednotek PČR k mimořádným událostem
- Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů
kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně).
-

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.

-

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.
Kód indikátoru NČI2014+

Název indikátoru

57520

Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS

575 01
Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS
POZN.: Odůvodnění, jakým způsobem byly stanoveny hodnoty indikátorů, je uvedeno v Přílohové části SCLLD – Kapitole 6.1.2 Indikátory.

Specifický cíl SCLLD
Název opatření

2.4 Prevence sociálního vyloučení a negativních jevů
IROP 3

Vazba na specifický cíl IROP

Popis opatření

2.4.1 Sociální služby a komunitní centra – investiční záměry
Specifický cíl 4.1, SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi (pozn. současně vazba na OPZ)
Opatření SCLLD: 2.4.1 Sociální služby a komunitní centra – investiční záměry (pozn. současně vazba na OPZ)
Zařazení opatření vychází z potřeb zjištěných z komunitních plánů (nebo z jejich přípravy) viz analytická část, kapitola 3.4 Analýza problémů
a potřeb, část Sociální oblast a část Zabránění tvorby vyloučených lokalit. Vzhledem k početnému zastoupení skupin osob ohrožených
sociálním vyloučením (cílové skupiny - sociálně slabé rodiny, senioři, nemocní, invalidé, etnika, ale i např. nízkopříjmové rodiny s malými
dětmi, kde je ztížená možnost nalézt vhodné zaměstnání) se jeví jako potřebné rozšíření stávajících sociálních služeb, jejich přiblížení
obyvatelům, rozšíření a vybudování nových terénních sociálních služeb apod.
Rovněž byla zjištěna potřeba po místech k setkávání, kde by byla uplatňována kombinace komunitních a veřejných služeb a současně
poskytována sociální služba např. ve formě sociálního poradenství, poradenství pro nezaměstnané k mezigeneračnímu setkávání apod. jsou
v území žádoucí.
Cílem opatření je boj proti sociálnímu vyloučení a chudobě, vyšší dostupnost a kvalita služeb, vedoucí k sociální inkluzi a snížení počtu osob
sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením a chudobou.
Z tohoto opatření bude podporována:
1. infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb s vazbou na zákon o sociálních službách č.108/2006 Sb,, konkrétně se
bude jednat o projekty se zaměřením na vybudování zázemí pro terénní a ambulantní služby( např. odborné sociální poradenství
a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 6-26 let podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb)
2. podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce. Jedná
se o veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních
a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku. V rámci záměrů by byla podporována
spolupráce různých aktérů, jako např. poskytovatelé sociálních služeb, aktivní veřejnost, místní spolky, obce, s cílem podpořit
začleňování ohrožených skupin obyvatelstva, ale také rozvoj dobrých mezilidských vztahů, prevenci kriminality a užívání drog.
V prostorách komunitního centra nebude poskytována sociální služba podle 108/2006
3.

Typy projektů

-

zázemí pro rozvoj sociální práce bez vazby na zákon 108/2006 Sb. (např. terénní sociální programy mimo zákon o sociálních službách
, podpora finanční gramotnosti, získávání základních sociálních dovedností apod. )
Budování zázemí pro sociální služby , materiálně - technická základna pro ambulantní i terénní služby s vazbou na zákon 108/2006 Sb,
komunitní centra ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních
aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku,
zázemí pro sociální práci bez vazby na zákon 108/2006 Sb.

-

Nestátní neziskové organizace; organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu; kraje; organizace zřizované
nebo zakládané kraji; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované nebo
zakládané dobrovolnými svazky obcí; církve; církevní organizace

-

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.

-

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.

Příjemci podpory
Minimální a maximální výše
způsobilých výdajů
Principy preferenčních kritérií

Výsledky - indikátory

Kód indikátoru NČI2014+
Název indikátoru
55401
Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci
67510
Kapacita služeb a sociální práce
554 02
Počet poskytovaných druhů sociálních služeb
POZN.: Odůvodnění, jakým způsobem byly stanoveny hodnoty indikátorů, je uvedeno v Přílohové části SCLLD – Kapitole 6.1.2 Indikátory.

Specifický cíl SCLLD
Název opatření

1.1 Podpora podnikání
IROP 4

Vazba na specifický cíl IROP

Popis opatření

Typy projektů

Příjemci podpory
Minimální a maximální výše
způsobilých výdajů
Principy preferenčních kritérií

1.1.5 Podpora sociálního podnikání - investice
Specifický cíl 4.1, SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (pozn. současně vazba
na OPZ)
Opatření SCLLD: 1.1.5 Podpora sociálního podnikání (Podopatření Podpora sociálního podnikání – investice IROP)
Zařazení opatření vychází z analýzy problémů a potřeb viz analytická část, kapitola 3.4 Analýza problémů a potřeb, část Nezaměstnanost
v území a příležitosti. Podpora je cílena na vznik a rozvoj sociálních podniků. Cílem je snižování nezaměstnanosti, zvýšení sociálně –
integračního potenciálu území, podpora podnikatelského prostředí zohledňující potřeby a specifika osob znevýhodněných na trhu práce
při jejich začleňování na trh práce a zohledňující potřeby a možnosti v daném území. Sociální podnik vytváří nová pracovní místa pro
osoby ze znevýhodněných cílových skupin (i pro OSVČ). Celý podnik funguje na principech sociálního podniku, které má uvedené ve
svých zakládacích dokumentech. Opatření je cílené také na osoby samostatně výdělečně činné, které spadají do znevýhodněných
cílových skupin a zároveň naplňují principy sociálního podnikání. Realizací projektu vznikne nová podnikatelská aktivita nebo dojde k
rozšíření nabízených produktů a služeb. Sociální podnik musí přispívat k podpoře sociálního začleňování a min. 30% zaměstnanců
z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku musí pocházet z cílových skupin. Podpora je cílena na vznik nových sociálních
podniků.
Změnou SCLLD MAS Labské skály k datu 13.11.2018, kterou schválil Výkonný výbor MAS Labské skály a Valná hromada MAS Labské
skály se dané opatření z důvodu aktuální nedostatečné absorpční kapacity území již nebude realizovat. Tato změna byla komunitně
projednána.
- Sociální podnik – terapeutická dílna; poskytování služeb, výroba apod.
- Sociální podnik – stravovací služby způsobilé jsou jen určité druhy drobných provozoven, jako jsou bistra, kavárny, cukrárny, výrobny
svačinek, pražírny kávy s ochutnávkou, výrobny a přípravny občerstvení s prodejem, slouží – li k integraci sociálně vyloučených osob
nebo osob ohrožených sociálním vyloučením.
- Podpora investičních aktivit (nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání –
vytvoření nových sociálních podniků)
Podporovány budou dva typy sociálních podniků – integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik.
Veřejně prospěšný cíl environmentálního sociálního podniku musí být orientován lokálně a environmentálně.
- Osoby samostatně výdělečné činné; malé a střední podniky; organizace zřizované nebo zakládané kraji; organizace zřizované nebo
zakládané obcemi; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí; nestátní neziskové
organizace; církve; církevní organizace.
-

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.

-

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS

Výsledky - indikátory

Kód indikátoru NČI2014+
10102
10400
10411
10000
10105
10300

Název indikátoru
Počet podniků, pobírajících granty
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích
Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním
Počet podniků pobírajících podporu
Počet nových podniků, které dostávají podporu
Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné
10403
skupiny
POZN.: Odůvodnění, jakým způsobem byly stanoveny hodnoty indikátorů, je uvedeno v Přílohové části SCLLD – Kapitole 6.1.2 Indikátory.

Specifický cíl SCLLD
Název opatření

2.2 Podpora klíčových kompetencí a inkluzivního vzdělávání
IROP 5

Vazba na specifický cíl IROP

Popis opatření

Typy projektů

Příjemci podpory

2.2.1 Kvalitní školy pro všechny
Specifický cíl 4.1, SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Opatření umožňuje podporu předškolních zařízení, včetně zařízení péče o děti do 3 let , v souvislosti s navýšením potřebné kapacity ,
vybudováním zázemí pro kvalitní a inkluzivní předškolní vzdělávání. Dostupnost kvalitního předškolního vzdělávání s důrazem na začleňování
dětí ze sociálně slabších rodin je předpokladem i pro zvýšení zaměstnanosti především žen po mateřské dovolené.
Dále v rámci opatření bude možné podpořit investice do infrastruktury pro vzdělávání v základních školách( př. SŠ, VOŠ) , s ohledem na
vytvoření podmínek pro inkluzi prostřednictvím stavebních úprav zajišťujících bezbariérovost budov a učeben, školních poradenských
pracovišť, pořízení vybavení kompenzačními pomůckami pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně
vyloučeným osobám. Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a školských zařízení
a připojení k internetu. Budováním zázemí (učeben) pro rozvoj tzv. klíčových kompetencí (klíčové kompetence = rozvoj v oblastech
komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi),
Průřezově bude kladen důraz na výuku technických a řemeslných dovedností pro zvyšování zájmu žáků a studentů o přírodovědné a technické
obory, výuku cizích jazyků a oblast digitálních technologií, vybudování zázemí, využitelného i pro celoživotní učení v souladu s požadavky trhu
práce. Identifikované potřeby jsou uvedeny v kapitole 2.2.5 Školství v obcích str. 53 a tabulce na str. 54
Pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí bude podpora také směrována na zájmové neformální vzdělávání
Území MAS Labské skály se nachází ve správních obvodech ORP Děčín a Ústí nad Labem, ve kterých jsou definovány vyloučené lokality, proto
je možné v odůvodněných případech v rámci tohoto opatření realizovat projekty na rozšiřování kapacit ZŠ ( kmenových tříd) mimo klíčové
kompetence.
Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi, střechy a zahrady, přístupové
chodníky apod..
- Základní školy - školní dílny pro rozvoj technických a řemeslných oborů , odborné učebny ( pro rozvoj klíčových kompetencí) , např.
laboratoře pro výuku přírodních věd , , řešení bezbariérovosti, školských zařízení pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a
kompenzačního vybavení pro děti se SVP, apod. zajištění konvektivity škol, učebny pro jazykové vzdělávání; apod
- Modernizace odborné učebny informatiky pro výuku evidovaných uchazečů v rámci celoživotního vzdělávání dospělých; apod
- Rozšiřování kapacit ZŠ mimo vazbu na klíčové kompetence
- V návaznosti na rozšíření kapacity MŠ – přístavba další třídy a rozšíření vybavení školní zahrady hracími prvky a pod
- Projekty pro rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání s vazbou na rozvoj klíčových kompetencí apod.
- Projekty pro zařízení péče o děti do 3 let
- Zařízení péče o děti do 3 let; školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy;
další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit; kraje; organizace zřizované nebo zakládané kraji; obce; organizace zřizované
nebo zakládané obcemi; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace; organizační složky státu; příspěvkové organizace
organizačních složek státu.

Minimální a maximální výše
způsobilých výdajů

-

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.

Principy preferenčních kritérií

-

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS

Výsledky - indikátory

Kód indikátoru NČI2014+
Název indikátoru
50000
Počet podpořených vzdělávacích zařízení
50020
Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení
50120
Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let
50001
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení
50030
Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém
POZN.: Odůvodnění, jakým způsobem byly stanoveny hodnoty indikátorů, je uvedeno v Přílohové části SCLLD – Kapitole 6.1.2 Indikátory.

